JAARVERSLAG
schooljaar 2020-2021

Bezoek adres Meidoornstraat 2, 6002 TZ Weert - Postadres Postbus 340, 6000 AH Weert
Telefoon 0495-535444 – E-mail info@obsdeuitkijktoren.nl - Internet www.obsdeuitkijktoren.nl

Voorwoord

Hierbij treft u ons jaarverslag aan van het afgelopen schooljaar 2020 – 2021 waarin wij meer vertellen
over de verschillende activiteiten die wij als Oudervereniging hebben georganiseerd.
In verband met Corona zijn onze kinderen niet altijd op school geweest en hebben we in eerste
instantie niet de ouderbijdrage geïnd. Uiteindelijk hebben we aan het eind van het schooljaar besloten
geen ouderbijdrage meer te innen, omdat we de uitjes die we hebben gehad konden betalen van het
geld van afgelopen schooljaar.
We hebben dit middels een bericht naar de ouders gecommuniceerd.
We hebben dit jaar gelukkig wel een aantal leuke activiteiten kunnen organiseren en het jaar af
kunnen sluiten met feestweek met als hoogtepunt circus Tadaa. Hiervan hebben we gebruik mogen
maken van het kunst en- cultuurpotje van school, waardoor we de reserve ouderbijdrage niet hoeven
hebben aan te spreken.
In bijgaand verslag leest u meer over onze activiteiten van het afgelopen jaar!

Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Namens de Oudervereniging,

Jeroen van Dijk, voorzitter

Geen Ouderbijdrage
Zoals vermeld hebben wij aan het eind in mei 2020 besloten geen ouderbijdrage meer te innen.
We hebben dit aan de ouders als volgt gecommuniceerd:
Beste ouder/verzorger,
Andere jaren kreeg uw kind aan het begin van het schooljaar een brief mee naar huis
over de ouderbijdrage van dat schooljaar. Het afgelopen jaar is door de coronacrisis alles
anders gelopen dan vooraf gepland. Dit schooljaar hebben we de vraag voor de
ouderbijdrage steeds uitgesteld. Daarmee zoveel als mogelijk rekening houdende met de
situatie.
Doen wat wel mogelijk is
Het bedrag van de ouderbijdrage wordt normaliter gebruikt om in overleg met school
allerlei activiteiten voor de leerlingen te organiseren. Dit schooljaar konden we als
oudervereniging helaas niet zo veel organiseren. De educatieve klassenuitjes, zoals een
bedrijfsbezoek of museumbezoek waren dit jaar helaas niet mogelijk. Maar ondanks dat
we weinig kunnen doen, doen we als oudervereniging toch datgene wat wel mogelijk is.
Dit schooljaar hebben we de kinderen al laten genieten van o.a. de Sinterklaasviering
(“Restaurant de gouden Pepernoot” bij de onderbouw, klassencadeau ’s, bezoek van Sint
en Piet, surprisegeld en iedereen een zakje pepernoten), een chocolade paaseitje met
Pasen, een geweldige online Carnavalsquiz en het schoolontbijt met de Koningsspelen.
Ook voor de komende activiteiten is de Oudervereniging al druk bezig met organiseren.
Geen schoolreis maar wel een vervangende activiteit
Vanuit de oudervereniging organiseren we normaliter om het jaar een schoolreis.
Helaas kon vanwege Corona de schoolreis in 2020 niet door gaan.
Deze werd opgeschoven naar dit schooljaar, maar toch hebben we als oudervereniging
moeten besluiten dat we niet op schoolreis kunnen gaan.
Daarvoor in de plaats bieden we wel een vervangende activiteit voor alle kinderen aan.
Wat deze geweldige activiteit gaat worden blijft nog even een verrassing.
Geen ouderbijdrage
Al jaren vragen wij u om een ouderbijdrage van € 25,00 per kind per schooljaar.
Van vorig schooljaar hebben we budget over gehouden. Dit schooljaar worden er wel
kosten gemaakt, maar toch hebben we als oudervereniging besloten voor dit schooljaar
geen ouderbijdrage te vragen. Daarmee houden wij ook rekening met diegene die het
door de coronacrisis financieel moeilijker hebben.
Voor schooljaar 2021-2022 zal er wel weer een ouderbijdrage worden gevraagd.

Bestuursleden Oudervereniging
Het bestuur was in het schooljaar 2020-2021 opgebouwd uit 8 personen.
Vanuit school heeft juf Milan Korsten zitting in de OV.
Verder zaten in de OV voor schooljaar 2020-2021
Mathilde Nouwen-Kapoen (voorzitter)
André van Beerendonk (penningmeester)
Mieke Janssen-Reijnders
Mireille Indemans
Jeroen van Dijk
Jessica Goijens
Margarita van Geffen ( heeft in december 2020 afscheid genomen)
De OV kwam in het schooljaar 2020 / 2021 ongeveer tien keer digitaal bijeen in vergadering.
De activiteiten zijn georganiseerd in nauw overleg en samenwerking met het team. Zij hadden niet
georganiseerd kunnen worden zonder de hulp en bijdragen van ouders, grootouders en verschillende
organisaties in welke vorm dan ook. Daarvoor onze dank!

Activiteiten
Verlichtingscontrole
Op 25 november 2020 hebben we samen met de Odaschool de 3Hoven
lichtjesroute georganiseerd. De kinderen mochten verlicht naar school
komen en een rondje fietsen op het schoolplein van de Uitkijktoren.
De route begon naast de school, over het plein bij Humankind, over het
kleuterplein en over het grote schoolplein. Bij alle kinderen die op de
fiets naar school kwamen werd de verlichting gecontroleerd.
Omdat we dit jaar geen gebruik konden maken van hulpouders hebben we de kinderen van groep 8
gevraagd ons te helpen. Dit was een groot succes!

Restaurant de Gouden pepernoot
Ook dit jaar is er door de or leden weer hard geknutseld om een schitterend restaurant te maken,
genaamd de gouden pepernoot waar de kinderen van leerjaar 1 – 4 konden spelen.

Bezoek Sinterklaas op 3 december
Op donderdag 3 september kwamen Sinterklaas en Piet
weer een bezoek brengen aan onze school. Dit jaar zat
Sinterklaas al druk te werken op zijn laptop in de gymzaal
en hadden de kinderen eerst via het grote beeldscherm
contact totdat ze ontdekten dat Sinterklaas in hun eigen
speelzaal zat. Het was weer een hele leuke ochtend, waarbij
alle klassen een bezoekje brachten aan de speelzaal. De
groepen 1-4 kregen hierbij ook nog een klassenkado van
Sinterklaas.
De kinderen kregen allemaal ranja en een zakje verpakte
pepernoten van Sinterklaas.
Ook heeft de OR Sinterklaas
geholpen met het kopen van de
surprise kadootjes voor groep 5
en 6.

Eindejaarsdiner
Zoals elk jaar zou ook dit jaar weer op de donderdag voor de kerstvakantie het eindejaarsdiner op
school plaatsen. I.v.m. de risico’s was besloten dat een klein groepje ouders zou koken voor alle
kinderen. De boodschappen waren al binnen toen op het allerlaatste moment op dinsdag werd
besloten dat de scholen dicht gingen en het niet meer mogelijk was dit diner te laten plaatsvinden.
Dankzij de grote medewerking van twee supermarkten in Weert hebben we alle boodschappen
kunnen/mogen terugbrengen en geen extra kosten hoeven te maken.

Wensboom
Samen met driehoven is er een nieuwe initiatief opgezet, de
wensboom. Deze grote kerstboom welke op het plein van de
Oda kerk stond werd volgehangen door de kinderen van elke
klas met een wens op de kerstbal.

Carnaval
Omdat de scholen dicht waren met carnaval hebben we een samen met de Odaschool gezocht naar
alternatieven om toch een beetje het carnavalsgevoel aan de kinderen mee te geven.

Masker zoeken met omgekeerde speurtocht
We hebben een gezamenlijke kleurplaat voor de kinderen gemaakt die ze voor
het raam hangen en de oproep gedaan de ramen te versieren. Tevens hebben we
een zoekplaat gemaakt waar de kinderen de gevonden maskers kunnen
afvinken.

Online carnaval
Op vrijdag 12-2 hebben we in samenwerking met de Odaschool een online carnavalsquiz georganiseerd.
Vanuit de studio van Pim Donkers hebben de leraren Milan en Ralph allerlei opdrachten uitgevoerd
waar de kinderen op kunnen stemmen, er heeft een quiz plaatsgevonden en een optreden.

Pasen
Met Pasen hebben de kinderen voor elkaar eieren verstopt en mogen zoeken. De oudervereniging
heeft deze eieren gesponsord.
Koningsspelen
De koningsspelen dit jaar zijn iets anders dan anders georganiseerd. We hebben nl. gevraagd of de
kinderen zelf hun eigen ontbijt wilden meenemen en hebben dit als or aangevuld met lekkere
dingen.
Punt welzijn heeft op het schoolplein met stagiaires de koningsspelen georganiseerd.

Schoolfoto
Dit jaar is er weer gekozen om geen schoolfotograaf te laten komen, zodat ouders niet verplicht
worden een foto te moeten kopen. Maar de oudervereniging vindt wel dat elk kind een schoolfoto
dient te hebben en daarom is er weer van elke klas een foto gemaakt en zijn deze foto’s door de or
laten afdrukken en aan elk kind uitgereikt.

Afscheid leerjaar 8
Leerjaar 8 heeft dit jaar een bijzonder jaar gehad.
Ze zijn wel op schoolkamp geweest naar Ospel, maar
hebben niet overnacht op de kampeerboerderij.
Ze hebben wel als extra uitje daarom Expeditie
Robinson gespeeld in Ospel.

Tijdens hun laatste week hebben ze een uitje naar het
klimbos gehad, een afscheidsfuif met chillen, muziek en
frietjes en een geweldige film première van hun film.
Tijdens deze film stond lag er een rode loper (met dank aan de Soos ) en een ballonnenboog (welke nu
eigendom is van de or ) . Ook kregen alle kinderen traditiegetrouw weer een roos met een aparte
klassenfoto.

Laatste week = Feestweek

Omdat er in het schooljaar 2021 – 2022 best wat ging veranderen voor de scholen van 3Hoven is
er besloten om van de laatste schoolweek een feestweek te maken.
Een gezamenlijke commissie heeft een aantal activiteiten samen verzonnen om er geweldige week
van te maken.

Drie dagen lang stonden er op de 3 schoolpleinen springkussens.

Op maandag was er waterpret en had de OV gezorgd dat er speciekuipen met water stonden en
werden er allerlei waterspelletjes gespeeld.
Op dinsdag konden de kinderen springen op de kussens en werden ze getrakteerd op een ijsje.
(sponsoring Lidl)
Op woensdag was er zomercarnaval. Alle kinderen kwamen verkleed naar school en werden
verrast met een bezoek van de jeugdraad die met muziek kwam dansen met de kinderen.

Op donderdag werden alle kinderen verzocht zich te melden bij sporthal Boshoven en daar
werden ze de gehele dag vermaakt door Circus Tadaa. Dankzij 20 hulpouders!! leerden de
kinderen allerlei trucjes die alle ouders konden zien in de circusvoorstelling die ’s middags
plaatsvondt.

Overig
Naast het regelen van activiteiten voor de hele school is elk OV-lid
ook aanspreekpunt van een leerjaar. Elke klas heeft een jaarlijks
klassenbudget vanuit de ouderbijdrage. Helaas zijn er weinig
uitstapjes gemaakt, maar is er wel een bezoekje gebracht aan de
camping.
De OV was aanwezig op de open dag, zij zorgden voor het versieren
van de school, enthousiasmeren ouders.
Tevens heeft de OV namens de kinderen cadeaus gegeven aan juf Linda, juf Milan, Kelly en Anne.
Communicatie
Via het ouderportaal wordt geprobeerd vooraf alle activiteiten aan te kondigen, zodat alle ouders op
de hoogte zijn van de OV en van school. Achteraf volgen er dan reacties over het verloop van de
betreffende activiteiten of door de kinderen of door de OV.
Financieel Jaarverslag 2020 - 2021
Dit verslag is op te vragen bij onze penningmeester.

Doorkijkje naar schooljaar 2021 – 2022
Het aankomend jaar zijn we met een klein bestuur van de OV weer druk in de weer om allerlei
activiteiten te organiseren. De vergaderingen worden momenteel digitaal gehouden i.v.m. de
verschillende maatregelen. We merken wel dat we gelukkig ondanks alle maatregelen toch een
heleboel dingen nog wel kunnen en proberen er ook dit jaar weer een mooi jaar voor de kinderen van
te maken.

Begroting OV Schooljaar 2021 - 2022
De begroting voor het schooljaar is op te vragen bij onze penningmeester. Wel is besloten dat we de
ouderbijdrage nog steeds op 25 euro houden, omdat alternatieve opties ook extra geld kosten.

